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Introdução

Quando se trata de alimentos e 
seus ingredientes, a tecnologia nem 
sempre é a primeira coisa que vem à 
mente de muitas pessoas. No entanto, 
a tecnologia ao longo dos anos 
transformou a forma como produzimos 
e preparamos os alimentos por meio 
de novas aplicações, robótica, 
predições de dados e novas técnicas 
de processamento.

De acordo com um relatório 
recente do ING Bank, as inovações 
tecnológicas permitem a produção 
de mais alimentos e em menos tempo, 
ao passo que tornam os produtos mais 
acessíveis e com maior qualidade. Boa leitura!
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E em um setor dinâmico, com novas 
demandas do consumidor, dos 
órgãos reguladores e que enfrenta 
alta competitividade e exigência por 
inovações, as novas tecnologias no 
mercado de ingredientes recebem 
cada vez mais destaque.

Neste material, saiba mais sobre 
como a tecnologia é vital para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de ingredientes e formulações de 
produtos alimentares. Ainda, confira 
tendências em novas tecnologias 
para ingredientes e insights sobre 
como utilizá-las.

https://think.ing.com/uploads/reports/ING_-_Food_tech_-_April_2019.pdf
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Importância da tecnologia no 
setor alimentício

1.

Ao longo do tempo, diversas tecnologias tradicionais de alimentos 
foram evoluídas e novas tecnologias foram desenvolvidas a fim 
de se produzir com eficiência alimentos nutritivos e ingredientes 
alimentícios para formulações de alimentos alinhados às novas 
demandas do mercado.

Diversos fatores impulsionam este movimento. As guerras, por 
exemplo, impulsionaram diversas novas tecnologias e inovações 
a partir da necessidade de prover alimentos às tropas que 
pudessem ser transportadas por longas distâncias e períodos e 
que fossem seguros para consumo a partir dessas condições. Isso 
estimulou tecnologias que contribuíram para elevar o shelf life e a 
conservação dos produtos acabados sob novas condições.

A corrida espacial é outro exemplo. Ela acelerou o 
desenvolvimento de novas tecnologias para ingredientes e 
alimentos para a fabricação de produtos nutritivos e de fácil e 
rápido preparo. 
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 Mais próximo de nossa rotina, a 
crescente preocupação com a 
sustentabilidade também tem 
levado ao desenvolvimento de 
novas pesquisas e lançamentos em 
ingredientes e novas tecnologias. 

Para agora e para o futuro, outra 
preocupação também deverá 
nortear esse movimento. Com 
as projeções de crescimento 
populacional, aliadas à escassez 
de alguns recursos naturais, novos 
ingredientes e novas tecnologias 
também se tornarão fundamentais 
para o desenvolvimento de produtos 
alimentícios sob essa perspectiva. 

As mudanças no comportamento 
de consumo também exercem um 
impacto relevante. Por exemplo, 
a busca por maior saudabilidade 

tem levado ao desenvolvimento de 
novas tecnologias que ajudem a 
minimizar a perda de nutrientes dos 
ingredientes e evitar o uso de aditivos 
sintéticos (alinhando-se também à 
ascensão dos produtos clean label).

Cada vez mais a necessidade 
de desenvolver alimentos com 
valor agregado maior, mantendo 
saber, textura, aparência e 
eficácia funcional mais atrativos 
ao consumidor e desenvolvendo 
diferenciais competitivos, também 
deverá orientar uma ampla gama de 
tecnologias alimentares.

Isso deverá ser especialmente 
relevante para produtos com 
ingredientes nutracêuticos 
apresentarem palatabilidade mais 
agradável ao consumidor.
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“Um exemplo disso é o uso de tecnologia de encapsulamento para entrega 
de ingredientes ativos. O encapsulamento pode manter a estabilidade e a 
viabilidade desses ingredientes sob condições de processamento adversas 
e mascarar os sabores estranhos inerentes a muitos desses ingredientes 
nutracêuticos. Desse modo, podemos perceber que o desafio do sabor é 
uma grande força motriz para inovações em tecnologia aplicadas à indústria 
de ingredientes e alimentos”, avalia Flávia Santos, Engenheira de Alimentos e 
Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

A especialista também indica que “a biotecnologia moderna tem ajudado a 
revolucionar essa indústria. Descobertas recentes na ciência dos genes estão 
tornando possível manipular os componentes dos alimentos naturais. Em 
combinação com a biofermentação, compostos naturais desejáveis   agora 
podem ser produzidos em grandes quantidades a um custo mais baixo e com 
menor impacto ambiental”.
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Tendências em novas 
tecnologias no mercado 
de ingredientes

Valorização dos elementos 
nutritivos

2.

2.1.

Miriam Higuchi, gerente da Ajinomoto Food Ingredients 
afirma que “o mercado de novos ingredientes 
é impulsionado pela crescente demanda das 
necessidades dos consumidores e, consequentemente, 
das indústrias de alimentos, que buscam por produtos 
inovadores que atendam às suas necessidades”.

E isso deverá impulsionar diversas tendências e 
inovações em ingredientes e novas tecnologias. A 
seguir, conheça alguns exemplos.

Certos componentes naturais dos ingredientes, que 
são considerados indesejáveis ou percebidos como 
deletérios para a saúde, poderão ser removidos ou 
reduzidos para se obter produtos finais mais saudáveis.

Por exemplo, novas tecnologias de processamento 
deverão ser utilizadas para remover cafeína de 
determinados alimentos ou diminuir compostos 
considerados antinutritivos da matriz alimentar natural.

7
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Nanotecnologia e nanomateriais
2.2.

A nanotecnologia deverá encontrar ainda mais aplicações para 
ingredientes e alimentos funcionais, por meio da engenharia de 
moléculas biológicas, abrindo toda uma nova área de pesquisa e 
desenvolvimento para estes produtos.

Além disso, os nanomateriais, que permitem melhor encapsulamento 
e eficiência de liberação dos ingredientes alimentares ativos em 
comparação com os tradicionais agentes encapsulantes, e o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de nanoemulsões também 
deverão ter aplicações mais amplas nessas indústrias. 
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Robótica

Internet das Coisas (IoT)

2.3.

2.4.

A robótica deverá ser cada vez mais utilizada, entre 
outras coisas, para eliminar problemas de segurança 
na produção de ingredientes e alimentos. 

Avanços tecnológicos, como reconhecimento 
de imagem e tecnologia de garras, também 
impulsionarão o uso de robôs para atividades como 
manipulação de insumos delicados, cumprimento de 
requisitos rígidos de segurança alimentar e execução 
de tarefas em ambientes mais desafiadores (com mais 
calor, umidade ou frio, por exemplo). 

Os sensores são (e continuarão sendo) muito 
importantes para a tecnologia de alimentos. A 
Internet das Coisas já chegou à fazenda na forma de 
tecnologias de irrigação, monitoramento de safra e 
outras. E ela deverá se tornar ainda mais presente nas 
plantas das indústrias de ingredientes e alimentos.
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Inteligência Artificial (IA)
2.5.

A IA deverá ser mais utilizada para análise de dados que permitam 
alcançar mais precisão e eficiência no desenvolvimento de novos 
ingredientes e produtos alimentares. 

Ela poderá substituir ou aperfeiçoar os processos de triagem de 
matéria-prima, que, quando feitos manualmente, exigem bastante 
tempo e a alocação de funcionários para isso. Essa alternativa 
também está suscetível a erros humanos. 

Por isso, uma tendência é utilizar sensores óticos para executar esse 
tipo de triagem por meio de Inteligência Artificial. 

A P&D também poderá encontrar muitas aplicações para 
essa tecnologia. Por exemplo, utilizando machine learning e 
algoritmos preditivos, objetivando predizer como os consumidores 
responderão a novos sabores, texturas, etc. nos alimentos.
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De acordo com um relatório recente da Lux Research, 
a bioinformática é uma das tecnologias fundamentais 
para a indústria de alimentos nos próximos anos. 

Trata-se da utilização de soluções de tecnologia de 
informação para lidar com dados biológicos. Tudo isso 
promove análises mais facilitadas para quem trabalha 
com P&D.

Na prática, se terá um grande banco de dados para 
encontrar ingredientes a partir de filtros altamente 
segmentados, ajudando na escolha do ingrediente 
ideal para determinada formulação ou desafio, 
obtendo-se a melhor performance possível, de 
maneira ágil e assertiva.

Bioinformática
2.6.

11



Como se preparar para usar as novas tecnologias?
3.

Plantas integradas, fábricas 
conectadas, dados captados e 
utilizados de modo sistêmico. Linhas 
de processo automatizadas, equipes 
híbridas formadas por funcionários 
humanos e por robôs. 

Tudo isso ainda pode soar um tanto 
futurista, mas já está acontecendo. 
A Indústria 4.0 e tecnologias de 
digitalização impactarão cada vez 
mais as indústrias de ingredientes e 
alimentos, e se tornarão fatores de 
competitividade ainda mais relevantes.

Essas indústrias já estão em 
transformação, adotando 
especialmente tecnologias que ajudem 
a reduzir custos e desperdícios, elevar 
a produtividade, dar escalabilidade 
aos processos produtivos e gerar 

inteligência de mercado. E isso inclui empreendimentos de 
todos os portes.

“Grandes inovações radicais e algumas incrementais, por 
vezes, acabam restritas ao grupo de Big Food. Assim que 
uma tecnologia ou ingrediente surge, seu custo de entrada 
tende a ser mais elevado, o que pode ser impeditivo naquele 
momento para indústrias menores. Mas tem outras questões a 
se considerar. As pequenas têm vantagens comportamentais 
sobre grandes empresas, permitindo-lhes reagir a uma 
mudança no mercado mais rapidamente, de forma geral, há 
menos burocracia e hierarquia para limar o espírito inovador, 
e é possível ser criativo ao tecer redes e soluções para manter 
essas empresas na vanguarda”, comenta Gustavo Moreira, 
consultor, mentor e especialista em projetos de inovação.

Com isso, as novas tecnologias no mercado de ingredientes e 
alimentos deverão impactar de maneira significativa toda a 
cadeia produtiva. 

A seguir, veja algumas dicas e insights de como preparar a 
sua empresa para isso.

COMO USAR AS NOVAS TECNOLOGIAS NO MERCADO DE INGREDIENTES?
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Planeje e adote novas 
tecnologias gradualmente

3.1.

Qualquer novo investimento deve ser bem planejado. E o 
investimento em novas tecnologias não foge dessa regra.

É necessário que ele atue como uma solução para algum 
desafio ou aproveitamento de oportunidade. Adotar por 
adotar pode significar desperdício, ao se optar por uma 
tecnologia que, na prática, não traz grandes benefícios que 
justifiquem e excedam o investimento. 

Dessa maneira, é preciso pesquisar e planejar para, então, 
executar. Para mensurar os avanços e ganhos, enquanto se 
controla o orçamento, é possível fazer uma implementação 
gradual de novas tecnologias.



Na hora de avaliarem as novas 
tecnologias no mercado de 
ingredientes, algumas empresas 
acabam finalizando sua análise ao 
checarem apenas os custos. No 
entanto, é fundamental também 
considerar os ganhos potenciais e 
as economias que as tecnologias 
poderão gerar.

Flávia Santos apresenta um exemplo: 
a tecnologia de liofilização. Essa 
tecnologia de secagem promove 
a remoção da água por meio de 
processo de sublimação. E ela já 
está sendo utilizada, por exemplo, 
na produção de queijos para pães 

especiais, bases para pizza, biscoitos e outros produtos 
assados, além de misturas secas como sopas, molhos e 
alimentos para bebês, massas e outros, reidratando na 
boca e libertando as notas de sabor típicas do queijo 
fresco.

“Os queijos liofilizados são exemplos. Embora possa ser um 
processo mais caro, a liofilização apresenta benefícios em 
relação à secagem por pulverização, que pode levar à 
perda de alguns dos sabores sutis associados ao queijo 
fresco. Já o processo de liofilização suave remove um 
altíssimo percentual de umidade do queijo e, portanto, o 
peso é significativamente reduzido, tornando-o mais fácil 
de manusear e menos caro para transportar, o que ajuda 
a viabilizar o uso dessa tecnologia.”

Considere a relação custo-benefício de forma 
abrangente

3.2.

COMO USAR AS NOVAS TECNOLOGIAS NO MERCADO DE INGREDIENTES?
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As parcerias podem ser poderosas forças motrizes para impulsionar a 
inovação e adoção de novas tecnologias.

Parcerias entre a indústria de alimentos, de ingredientes, startups, 
universidades, centros de pesquisa, etc. - Elas podem ajudar a diluir 
custos de P&D, criar e acelerar soluções inovadoras e facilitar o acesso a 
tecnologias de ponta. 

Miriam Higuchi, gerente da Ajinomoto Food Ingredients, comenta que 
“A Ajinomoto® Food Ingredients oferece uma variedade de soluções 
para a indústria alimentícia. Nós investimos constantemente em pesquisa 
e desenvolvimento para colocar à disposição os melhores ingredientes 
em termos de tecnologia e inovação. Entre os principais benefícios 
oferecidos por nossos produtos, estão a redução de sódio e inovação 
em melhoria de sabor e texturas. Também desenvolvemos projetos 
personalizados que atendem às diferentes necessidades de cada 
cliente, seja para reduzir custos ou, até mesmo, para oferecer novas 
experiências sensoriais”.

15

Estabeleça parcerias
3.3.
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Considerações finais

De acordo com um estudo do 
programa mundial de alimentação 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), 128 tecnologias devem 
impactar a indústria de alimentos nos 
próximos anos.

Este dado ajuda a evidenciar como 
há oportunidades de inovar, gerar 
melhorias, diferenciação e ganho 
de competitividade por meio de 
diversos tipos de novas tecnologias no 
mercado de ingredientes. 

Inovações em robótica, tecnologia de 
dados e técnicas de processamento, 
por exemplo, ajudam a criar novas 
possibilidades de aplicação na 

produção de alimentos. Como 
resultado, cada vez mais tecnologia 
deverá ser envolvida na produção 
primária e no processamento de 
ingredientes e alimentos.

Como vimos ao longo deste material, 
a tecnologia historicamente já 
tem uma relação primordial com o 
desenvolvimento dessas indústrias. 
E a tendência é de que isso apenas 
se acentue e acelere daqui para a 
frente.

Especialmente para ajudar a lidar 
com desafios regulatórios, de redução 
ou substituição de ingredientes 
tradicionais; de formulação de 

alimentos alinhados ao clean label 
e à sustentabilidade; para manter 
as características desejadas pelo 
consumidor em termos de sabor, 
textura e indulgência, mesmo em 
produtos voltados à saudabilidade e 
plant-based, entre outros.

Dessa maneira, quando o assunto são 
as novas tecnologias no mercado de 
ingredientes, o futuro realmente já 
começou. E a sua empresa, como se 
posiciona neste cenário?

http://patrocinados.estadao.com.br/tetrapak/2017/09/19/mercado-exige-mais-inovacao-da-industria/
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Produzido por: Um produto

Quer saber mais sobre a industria de ingredientes?

http://www.foodconnection.com.br/alimentos-e-bebidas/ingredientes
http://www.facebook.com/FiSouthAmerica/
https://www.fi-events.com.br/pt/home.html
https://www.linkedin.com/company/fi-south-america/
https://www.instagram.com/FiSouthAmerica/
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